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PIENPANIMOLIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ ALKOHOLI- JA
ALKOHOLIJUOMAVEROSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

Pienpanimoliitto kiittää valtiovarainministeriötä lausuntopyynnöstä koko jäsenistönsä puolesta, mikä käsittää
nykyisellään jo noin 80 kotimaista pienpanimoa. Viime vuosien kasvava trendi pienpanimo-oluen ympärillä on
synnyttänyt maahamme useita kymmeniä uusia pienpanimoita, jotka myös työllistävät jatkuvasti enemmän.
Pienpanimoilla on vuosi vuodelta suurempi merkitys alueensa matkailussa ja paikallisidentiteetin luomisessa.
Tämä siitäkin huolimatta, että verotuksessa on viime vuosina tarjoiltu alan toimijoille lähinnä “keppiä”, eikä
esim. Pienpanimoliiton esittämiin avunpyyntöihin alkoholilain korjauksille ja elvyttäville toimenpiteille
koronapandemian runtelemalla alalla ole kuulunut toistaiseksi vastakaikua.

PIENTUOTANTOTODISTUS
Pienpanimoliitto näkee tervetulleena ehdotetun käytännön, jossa valmistaja voi itse toimittaa oman
todistuksensa pientuottajaehtojen täyttymisestä. Näemme että ehdotettu käytäntö tasapuolistaa kotimaista
pienpanimotoimintaa muualla EU:ssa toimiviin kilpakumppaneihimme nähden ja vähentää hallinnollista
taakkaa yrityksissä.

MIEDON OLUEN MADALLETUN VEROTASON LAAJENNUS
Pienpanimoliitto kannattaa miedon oluen alennetun verotason nostoa aiemmasta 2,8%:sta uuteen, direktiivin
mukaiseen 3,5%:iin asti. Näemme asian samalla tavalla kuin direktiivin valmistelijat, jotka totesivat muutoksen
kannustavan pienpanimoita yhä enemmän miedompien oluiden tuotantoon. Tämä lienee toivottu suunta myös
sosiaali- ja terveyspoliittisesti.

MIETOJEN OLUIDEN VERONKOROTUS
Koemme suurena riskinä kotimaiselle pienpanimotoiminnalle sen, että oluen alkoholiveroa nostetaan
toistuvasti. Tämä tekee kannattavan liiketoiminnan, sekä kasvun vaatimien investointien suunnittelemisen
äärimmäisen vaikeaksi ja riskialttiiksi. Vasta viime vuonna mietojen oluiden verotusta nostettiin huimat 117% ja

sitä vahvempienkin oluiden verotusta nostettiin 4,25%. Alkoholiveron tuottojen kehitys oluesta on jo kääntynyt
laskuun, eikä tilanne lisäkorotuksilla siitä enää parane. Mikäli haluamme edesauttaa mietojen oluiden nousevaa
trendiä ja ohjata kulutusta miedompiin vaihtoehtoihin, pitäisi valtion väheneviä verotuottoja alkoholijuomista
paikata jostain aivan muualta kuin mietojen oluiden veroa nostamalla.
Suomessa verotamme olutta jo nyt enemmän kuin mikään muu EU-maa. Samaan aikaan jarrutamme muulla
sisäisellä lainsäädännöllämme kotimaisten pienpanimoiden kasvua ja kansainvälistymistä. Tämä kaikki tapahtuu
aikana, jolloin COVID-19 epidemia jyllää ja kotimainen tuotanto tarvitsisi erityisen kipeästi tukea valtiolta. Tulisi
vakavasti selvittää vaihtoehtoisia keinoja verotuottojen lisäämiseksi tilanteessa, jossa oluesta kannettavan
alkoholiveron tuotot jatkavat laskuaan. Tähän liittyvät olennaisesti myös pienpanimoiden toimintaolosuhteita ja
kannattavuutta parantavat korjaustoimenpiteet epäselviin lain tulkintoihin mm. pienpanimoiden
veroalennuksessa käytettävien portaiden raportoinnissa, ulkomaille suuntautuvassa etämyynnissä,
pienpanimoiden yhteistyössä, kotimaan etämyynnissä ja käsityöläisoluen määritelmässä. Pienpanimoliitto Ry
on valmistellut näihin liittyen esityksen, jonka toivomme johtavan myös esityksen mukaisiin toimenpiteisiin.
Myös etämyynti on lisääntynyt koronakriisin myötä. Ihmiset ostavat enemmän verkkokaupasta, ja tämä
osa-alue kasvaa erityisesti pienpanimo-oluessa. Lainsäädäntömme takia oluen verkkokauppaa saa kuitenkin
tehdä Suomeen toistaiseksi vain ulkomailta. Tästä syystä suuri osa maahamme (ulkomailta) suuntautuvasta
oluen verkkokaupasta on tilastoimatonta kulutusta, mikä tarkoittaa että verojakin jää keräämättä jatkossa yhä
enemmän. Tässä kehityksessä kotimainen pienpanimotuotanto on jäämässä auttamatta jalkoihin, kun yhtäältä
korotamme oluesta kannettavaa alkoholiveroa, ja toisaalta emme mahdollista etämyynnissä kilpailemista
kotimaisille toimijoillemme. Myös tähän olemme ehdottaneet verotuloja lisäävää, etämyynnin pienpanimoille
sallivaa muutosta korjauspaketissamme.
Ollakseen kansainvälisesti menestyksekkäitä, tarvitsevat suomalaiset pienpanimot muutakin kuin palkintoja
kansainvälisistä olutkilpailuista. Meidän tulisi olla jatkossa yhä tehokkaampia toimijoita alallamme. Siihen
pääseminen on kuitenkin suhteettoman vaikeaa niin kauan, kun Pienpanimoliiton ehdottamia korjauksia
alkoholilakiin, verotukseen ja sen tulkintoihin ei ole tehty. Toivomme että ehdotuksemme otetaan vakavasti
harkintaan, sekä tämän lausunnon että toisaalla esitettyjen korjausehdotusten osalta.
Kiitos että huomioitte Pienpanimoliiton ja sen noin 80 jäsenyrityksen edellä antamat näkemykset, ja näette
tärkeänä pienpanimoiden elinkeinon kehittymisen myös jatkossa. Kotimaisen tuotannon ja
pienpanimokulttuurin edunvalvojana, lausuntomahdollisuudesta koko Pienpanimoliiton jäsenistön puolesta
kiittäen,
Mikko Mäkelä,
Pienpanimoliitto Ry:n hallituksen puheenjohtaja.
info@pienpanimoliitto.fi

